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Het Handelsblad van 16 October, uit hetwelk hot bovenstaande is 
overgenomen, bespreekt vervolgens kortelijk den inhoud en de strekking 
dier verslagen. 

Daarnaar verwijzende, wordt ook herinnerd aan de uitvoerige be- 
strijding van den Heer Muller door den Hcer Diepen in meordere num- 
mers van her Dagblad v. Z. H. e n ' s  Gravenhage van October. 

- -  Zuid-Afr ikaansehe  Spoorweg.  De door de Nederlandsche Zuid- 
Afrikaansche Spoorweg Maatschappij ultgesehreven leening van f6,000,000 
had een buitengemeen succes. Dat bedrag werd op 6 October te Berlijn 
en te Amsterdam rulm tienmaal volteekend, dank aan hot vertrouwen 
dot gesteld wordt in de soliditeit van de Regeering der zich snel ont- 
wikkelende Zuid-Afrikaansche P~epubliek, die de rente dier schuld ad 
5 pCt. 5ecft gewaarborgd. Hot weekblad ,,De Wereldburger," dot zich 
zooveel met Zuid-Afrika bezig houdt, had te dozer gelegeuheid weder 
minder welwillende beschouwingen geleverd, welke in her ,,Dagblad 
van ZH. e n ' s  Gravenhage" eu in ,,De Tijd" van 16 October zijn 
weersproken. 

- -  Transvaalsehe goudvelden.  De heer W. H. Canisius, Nederlandsch 
consul te Bloemfontein, deed da,qromtrent belangrijke mededeelivgen 
aan de ,,Nieuwe Rotterdamsche Courant". Daarnaar verwijzende, wordt 
vooral de aandacht gevestigd op zijne behartigingswaardige, ook in her 
Haagsche ,,Dagblad" wm ~2 dezer overgenomen slotwoorden, waarin 
,,fatsoenlijke Hollandsehe jongelieden, geen amb+lchtslieden zijnde,noch 
ook Portuin bezittende," tegcn bet zich begeven near die goudvelden 
worden gewaarschuwd. ,,Ofschoon de Tra~lsv,alsche goudvelden onmetelijk 
rijk zijn, ziju doze schatten toeh meestal weggelegd voor mnatschappijen, 
die met voldoend kaptitaal kunuen werken. Wel bestaat ook gelegenheid 
om door handel of speculatie reel geld te makeu; doch ook daarvoor 
behooren geld en locale kennis van zaken, als :-leutels om de schat- 
kamers geopend te krijgen." 

- -  Professor  Spruyt en Dan,as over Zuid-Afrika.  Prof. Spruyt, die 
reeds zoo menig goed woord over de Zuid-Afrikaanders schreef, gafover 
hen een nieuw uitstekend stukje in den Nuts-almanak voor 1888. Dames 

~(Mr. :F. baron van Hogeudorp), die Zuid-hfrika door eigen aanschouwing 
kent en er reeds in zijne ,,Haagsche Omtrekken" en in het, ,Dagblad" 
zoo menig behartigingswaardig wooed over sprak, vestigt in hot ,,Dagblad" 
van 23 Oct. met aandrang de aandacht op Prof. Spruyt's stukje. 

--  De Neder landseh- |nd i sche  B i e r b c o . w e r i j , , d e  Kroon" te Batavia, 
in werking getreden in Mei 1886, mocht haar hierheen gezoaden product 
op de onlangs te Amsterdam gehouden Tentoonstelling van Voedings- 
middelen met geud bekroond zien. 


